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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Polt Péter, legfőbb ügyész 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "A "sitthalomért" megy valaki sittre?" 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

Először is engedje meg, hogy kifejezzem mélységes felháborodásomat azzal kapcsolatban, hogy
ellenzéki  országgyűlési  képviselőként  sem kaphatok  érdemi  tájékoztatást  a  végrehajtó  hatalom
olyan jeles szervétől, mint amilyen az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

A dél-somogyi Babócsán indult iskolafelújítás- és bővítési projekt évekkel ezelőtt kezdődött. Több
mint egymilliárd forintos forrásösszegből. Aztán bebukott.  Jelen állás szerint jóformán csak egy
sitthalom emelkedik azon a helyen, amit már tavaly szeptemberben birtokba kellett volna, hogy
vegyenek a település és a környék diákjai, pedagógusai.

A  beruházás  kivitelezését  elnyerő  cég  ellen  csődeljárás  folyik.  A  lakossági  megkeresések
folyamatosak, viszont az illetékesek azt sem tudják – vagy ha tudják, akkor valamiért eszük ágában
sincs elárulni –, hogy a legfrissebb helyzetkép szerint mekkora az építkezés készültségi foka, ezzel
arányos volt-e a kifizetés a vállalkozás részére, történt-e állagmegóvás (ha nem, akkor miért nem), s
az elemek viszontagságainak kitett, felhagyott építkezésen mekkora amortizáció következett be.

Mindenki  számára  evidenciaként  merül  fel  a  kérdés,  hogy  ki  a  felelős  mindezért?  Lesz-e
felelősségre vonás? És, ami szintén nem mellékes: végre mikor kezdhetik el a tanulást a közpénzből
felújított-kibővített iskolájukban a diákok?

Az üggyel kapcsolatos legutóbbi írásbeli kérdésemre (K/16542) Rétvári államtitkár úr kurta-furcsa
válaszában azt felelte, hogy a fenntartó Kaposvári Tankerületi Központ folyamatosan megteszi a
szükséges  intézkedéseket  a  babócsai  Gábor  Andor  Általános  iskolában  folyó  beruházással
kapcsolatban.

Mivel  nem kapok  pontos  információkat  azzal  kapcsolatban,  hogy ez  pontosan  mit  takar,  ezért



tisztelettel kérdezem Legfőbb Ügyész Urat, hogy mit tudnak a botrányos esetről, önök folytatnak-e
bármiféle vizsgálatot ezzel kapcsolatban. Továbbá érdeklődöm, hogy felmerült-e bűncselekmény
gyanúja.

Várom érdemi válaszát!
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